
Agromanuál®

Profesionálna ochrana rastlín

Apríl 2017
Slovenská príloha

Téma čísla

Fungicídne ošetrenie obilnín,

repky a slnečnice



DuPont oválne logo je registrovaná ochranná známka spoločnosti DuPont. ®, TM, SM sú ochranné známky spoločnosti Pioneer Hi-Bred. © 2017, PHII.oločnosti Pioneer Hi-Bred. © 2017, PHII.

slovakia.pioneer.com

Agro-Assist

MOBILNÉHO

OD PIONEER

AGRO-ASSIST
NOVÁ APLIKÁCIAASISTENTA

PREDSTAVUJEME VÁM

S VAMI OD SAMÉHO 
PO IATKU

• Digitálny denník pre každú parcelu
• Údaje o zrážkach na vybraných lokalitách
• Historický prehľad zrážok – maximum, 

minimum, priemer
• Sezónne signalizačné správy – 

teplota pôdy, výskyt škodcov
• Výsledky pokusov
• Katalógy produktov

APLIKÁCIU SI MÔŽETE STIAHNUŤ PRE MOBIL 
A TABLET CEZ GOOGLE PLAY ALEBO APP-STORE



Agromanuál • Slovenská príloha • Apríl 2017

Adexar® Plus - ten najlepší fungicíd s vysokou rentabilitou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Ing. Miroslav Demo, Matúš Czakó
Intenzívne a efektívne v obilninách s ADAMOU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Ing. Ervín Máťuš
Chyba je len vtedy chyba, keď po chybe poučenie chýba... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Patrik Ciklaminy
Reakcie hybridov kukurice na dusíkaté hnojivá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Ing. Marek Jakubec
Obilniny - fungicídy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Slnečnica - fungicídy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Repka ozimná - fungicídy jar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Originálni a skúsení partneri v obilninách  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ing. Roman Šuráni

Obsah

Slovenská príloha Agromanuálu č. 4, 

samostatne nepredajné

Apríl 2017
Recenzovaný odborný časopis

Vydavateľ, 

adresa redakcie, miesto vydania, 

design, sazba: 

Kurent s.r.o.
Vrbenská 197/23, 370 01 Č. Budějovice
tel.: +420 387 202 310
e-mail: kurent@kurent.cz
IČO: 25177338, DIČ: CZ25177338
OR KS Č. Budějovice, odd. C, vl. 7995

Šéfredaktor: Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.
tel.: +420 777 037 027
e-mail: stepanek@kurent.cz

Redaktori: 

Ing. Martin Bašta, basta@kurent.cz
Ing. Pavel Talich, talich@agromanual.cz
Ing. Ján Gutten, gutten@agromanual.cz
tel.: +421 907 955 144

Redakčná rada:  
Ing. David Bečka, Ph.D., 
Ing. Milena Bernardová,
Ing. Ervín Hausvater, CSc., 
Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D., 
Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.,
Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.,
Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.,
Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., 
Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., 
Ing. Antonín Šandera, 
Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., 
Ing. Stanislav Torma, PhD.

Predplatné, distribúcia a reklama 

na Slovensku:

PROGARD, s.r.o., Mgr. Martin Majerský
Rezedová 4, 821 01 Bratislava
tel.: 0905 320 130
e-mail: majersky@progard.eu
Celoročné predplatné: € 64,80 vrátane DPH, 
10 čísiel, vrátane poštovného.

Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje 
a názory autorov jednotlivých článkov ani 
inzercie. Pri používaní prípravkov sa riaďte 
platným Zoznamom registrovaných prípravkov 
na ochranu rastlín.

ISSN 1801-7673 (print)
ISSN 1801-4895 (on-line)
MK ČR E 16226

® = Reg. ochranná známka. 



Ochrana

2 Agromanuál • Slovenská príloha • Apríl 2017Adexar® Plus - ten najlepší fungicíd s vysokou rentabilitou

Adexar® Plus je revolučný fungicíd z dielne 
BASF, ktorý predstavuje kľúčovú novinku 
v oblasti ochrany obilnín proti listovým cho-
robám. Obsahuje úplne novú účinnú látku 

fl uxapyroxad - obchodný názov Xemium® 

z novej skupiny fungicídov, tzv. karboxami-
dy (SDHI). Xemium® má neobvyklú chemickú 
štruktúru s výnimočnými vlastnosťami - vyni-
kajúca mobilita a veľmi vysoká úroveň kon-
troly hubových chorôb. Táto mobilita spolu 
s rýchlym vstrebávaním a distribúciou vnútri 
rastliny vytvára podmienky pre účinnú kon-
trolu hubových chorôb. Akonáhle sa Xemium® 
vstrebe do rastlinných pletív, zaisťuje nielen 
veľmi rýchlu a spoľahlivú kontrolu existujúcich 
infekcií (kuratívne), ale tiež spoľahlivú preven-
tívnu ochranu celej obilniny. Adexar® Plus 
naviac obsahuje i osvedčený epoxiconazole 

a pyraclostrobin. Výsledkom výváženej kom-
binácie účinných látok je mimoriadne účinný 
fungicíd proti listovým chorobám obilnín.

Spoľahlivý účinok potvrdený 

v pokusoch

Adexar® Plus bude druhým rokom na  trhu 
a dovolíme si tvrdiť, že je tým najlepším prí-
pravkom. Potvrdzujú nám to niekoľkoročné 
pokusy a skúsenosti od pestovateľov. Väčši-
nu pokusov robíme v spolupráci s VÚRV Pieš-

ťany, pod záštitou Ing. Sekerkovej. Výsledky 
boli prezentované aj na spoločnom poľnom 
dni v Borovciach. Prípravok potvrdil vysokú 
kvalitu nielen v systéme jedného ošetrenia, 
ale aj v systéme dvoch ošetrení, pričom ako 
druhý prípravok na ošetrenie klasov bol po-
užitý fungicíd Osiris®. V roku 2016 bol v Pieš-
ťanoch silný tlak septoriózy pšeničnej (na-
padnutie na kontrole 25%) a hrdze plevovej 
(napadnutie na kontrole bolo takmer 20%). 
Aj napriek vysokému napadnutiu chorobami, 
najvyššie úrody sypal Adexar® Plus (viac ako 
10 t/ha vs 9,4 t/ha na kontrole). 

Priemerné úrody za roky 2015 a 2016 v ozimnej 
pšenici z Piešťan pri silnom výskyte chorôb:
 9,1 t/ha na neošetrenej variante,
 10,5–10,8  t/ha z  variant s  Adexar® Plus 
(1,25  resp 1,5  l/ha) = navýšenie úrody 
o viac ako 1,4 t/ha.

Dosiahnuté úrody potvrdili vysokú kvalitu 
a popri fungicídnych vlastnostiach má Adexar®
Plus aj výrazný vplyv na potlačenie streso-

vých faktorov, ktoré vplývajú na rastlinu po-
čas vegetácie - AgCelence® efekt. Už pri prvom 
pohľade na porast na obrázku 1 sa tento efekt 
prejavuje výrazne zelenou farbou rastlín, rast-
liny sú vitálnejšie - ľahšie odolávajú suchu, in-
tenzívnemu slnečnému žiareniu, majú lepšiu 
stabilitu stebla, zlepšuje sa príjem živín. Vply-
vom týchto vlastností prípravku Adexar® Plus 
dokážu rastliny priniesť pre pestovateľa vyššie 
a kvalitnejšie úrody. 

Doporučenie k aplikácii

Doporučená aplikačná dávka prípravku 
Adexar® Plus bola stanovená na  základe 
niekoľkoročných presných poľných poku-
sov. V  prípade systému jedného ošetre-

nia je doporučená dávka v pšenici 1,5 l/ha 

a v  jačmeni 1,25  l/ha. Aplikáciu je vhodné 
uskutočniť vo fáze BBCH 37–39 (vývoj vlajko-
vého listu) kedy najviac využijete potenciál 
prípravku vrátane dĺžky účinnosti. Prípra-
vok Adexar® Plus je registrovaný vo všetkých 
obilninách a proti všetkým kľúčovým pôvod-
com hubového ochorenia obilnín a vykazuje 
vyníkajúcu účinnosť aj na stále viac vyskytu-
júcu sa nebezpečnú ramuláriovú škvrnitosť.

Prečo použiť Adexar® Plus:

 Najlepší fungicíd do obilnín na trhu.
 Obsahuje 3 účinné látky z troch chemických 
skupín (triazol + strobilurín + karboxamid), 
ktoré majú najširší záber hubových chorôb 
a vzájomne sa doplňujúce systémy účinku 
(preventivný, kurativný a eradikatívny).
 Vynikajúca ochrana aj proti hrdzi plevo-

vej a helmintospóriovej škvrnitosti.
  Extrémna mobilita v  rastline zaisťuje 
ochranu aj nových prírastkov.
  Výrazne dlhšia účinnosť ako ostatné pré-
miové fungicídy na trhu.
 Významný prínos AgCelence® efektu: zvý-
šená ochrana proti nešpecifi ckým škvrni-

tostiam. 

Adexar® Plus - ten najlepší fungicíd 
s vysokou rentabilitou
Ing. Miroslav Demo, Matúš Czakó; BASF

Nádejné porasty obilnín si vyžadujú 

nielen dobre zvládnutú problemati-

ku odrodovej skladby, výživy, pred-

plodiny, ale v  neposlednom rade aj 

kvalitnú ochranu proti rozhodujúcim 

hubovým chorobám na dosiahnutie 

vysokej úrody. 

Obr. 2: Jarný jačmeň, vľavo neošetrená kontrola, vpravo Adexar® Plus 1,5 l/ha v BBCH 37–39, 
foto 28. 6. 2016

Obr. 1: Ozimná pšenica, Adexar® Plus 1,5 l/ha v BBCH 37–39, foto 2. 6 .2016



Adexar® Plus

Čakajte viac.

®

Sila, na ktorú 
sa môžem spoľahnúť

... ako na šálku silnej kávy, 
ktorá mi dodá energiu na celý deň.

 
  

  

 ®

Bližšie informácie získate na adrese: BASF Slovensko spol. s r. o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, tel.: 02/58 266 111 • viacinfo na www.agro.basf.sk
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K základným intenzifi kačným faktorom v os-
tatných rokoch patria regulátory rastu, ktoré 
prispievajú k nižším zberovým stratám, vyš-
šej kvalite komodity a aj lepšiemu využitiu 
dodaných hnojív. 

Aj spoločnosť ADAMA Slovensko priniesla 
pred časom na  trh síce osvedčenú účinnú 
látku, známu z  iného produktu, ale v  mo-
dernizovanej formulácii, prípravok Optimus. 

Regulácia porastov sa stala 

pestovateľskou nevyhnutnosťou

Význam regulácie porastov obilnín spočí-
va v  znížení rizika ich poľahnutia, zapríči-
nenej odrodovou náchylnosťou, intenzitou 
pestovania alebo vplyvom poveternostných 
podmienok (vysoký úhrn zrážok resp. silný 
vietor). Poľahnutý porast predstavuje prob-
lém pre zberové mechanizmy a  je zdrojom 
nečistôt a chorôb. Regulácia porastu je tiež 
cestou, ako sa dá vhodne nasmerovať tok ži-
vín, ktorých časť by išla na tvorbu slamy a nie 
na tvorbu zrna.

Optimus predstavuje osvedčenú účinnú lát-
ku trinexapac-ethyl v  novej, modernejšej 
E3-formulácii a optimalizovanej koncentrácii. 

Nová, tzv. E3-formulácia prípravku zabezpe-
čuje výnimočne vysoké využitie účinnej lát-
ky, jej rýchlejší príjem do rastliny a ochranu 
pred nepriaznivými vonkajšími podmienkami 
a  rýchly rozvod v systéme. Zároveň dokáže 
zabezpečiť požadovaný výkon pri nižšej kon-
centrácii účinnej látky ako bežné štandardy. 

Prípravok poskytuje vysoký užívateľský kom-
fort aj vďaka širokému aplikačnému in-

tervalu (BBCH  31–39). V  závislosti od  sle-
dovaného cieľa je možné jeho použitie už 
od 1.–2. kolienka ošetrovanej obilniny, kedy 
je efekt skrátenia stebla, spevnenie stebla 
a vplyv na posilnenie koreňovej sústavy naj-
silnejší. V neskorších fázach (BBCH 35–39) sa 
skracujú a  posilňujú internódiá v  strednej 
a  hornej časti rastlín. Registrovaná dávka 
prípravku je 0,4–0,45  l/ha v ozimnej pšenici 
a jarnom jačmeni.

Optimus je miešateľný s  herbicídmi, fun-
gicídmi i  insekticídmi, pričom v  TM s  fun-
gicídmi na  báze triazolov vykazuje účinná 
látka synergický efekt, čo umožňuje znížiť 
dávku regulátora. Vykazuje tiež synergický 
efekt s tekutými dusíkatými hnojivami, napr. 
DAM 390, SAM alebo roztok močoviny. Maxi-
málne odporučená dávka dusíka v  takomto 
prípade je 15 kg čistých živín na hektár.

Pri nepriaznivom priebehu poveternostných 
podmienok pre použitie regulátora rastu 
(chlad, nočné mrazy, sucho, vysoké teplo-
ty či intenzívne slnečné žiarenie) je vhodné 
odložiť ho na obdobie, keď tieto nepriaznivé 
okolnosti pominú. 

V roku 2017 pre vás máme pripravenú mož-
nosť zvýhodneného nákupu 200 l + 20 l, to 
znamená ku každej jednorazovej objednávke 
200 l Optimusu obdržíte ďalších 20 l za sym-
bolické 1 €. 

Intenzifi káciu pestovania obilnín si v dnešnej 
dobe už nie je možné predstaviť bez kvalit-
nej ochrany proti hubovým chorobám. Táto 
ochrana má niekoľko fáz počas vegetácie. 

Je dôležité, aby prípravky zabezpečujúce 
fungicídnu clonu mali čo najširšie spektrum 
účinku a schopnosti nielen brániť vzniku in-
fekcií, ale aj ich zastaviť a liečiť.

Tri šípy Artemisu

Minuloročná novinka medzi fungicídmi 
do obilnín - Artemis predstavuje unikátnu 
kombináciu troch účinných látok - prochlo-

raz, tebuconazole a fenpropidin, v osved-
čenej EC formulácii proti širokému spektru 
hubových patogénov vo všetkých u nás bež-
ne pestovaných obilninách. Artemis je urče-
ný pre obdobie, kedy sú pestované obilniny 
vystavené najvyššiemu infekčnému tlaku, 
t.j.  v  období intenzívneho predlžovacieho 
rastu až do vyklasenia obilnín (BBCH 32–59). 

Jednotlivé účinné látky sú vo vyváženom po-
mere a navzájom sa synergicky dopĺňajú. Lo-
kálne systémový prochloraz (imidazoly) pre-

niká do rastlinných pletív a účinne dezinfi kuje 
ošetrené miesta, systémový tebuconazole (tri-
azoly) sa systémovo rozvádza transpiračným 
prúdom aj do nových prírastkov. Fenpropidin 
(morfolíny) sa pohybuje v ošetrenej plodine 
systémovo a translaminárne. Vďaka zloženiu 
prípravok pôsobí preventívne, kuratívne i era-
dikatívne proti najrozšírenejším chorobám, ako 
sú múčnatka trávová, septórie, hnedá a ryn-
chospóriová škvrnitosť, DTR či hrdze. V prípade 
skorého nasadenia v ochrane (T1) účinne pôso-
bí aj proti chorobám päty stebla.

Prečo si vybrať práve Artemis?

Fungicíd Artemis predstavuje produkt, kto-
rý dokáže zabezpečiť požiadavku na  účin-

nú prevenciu infekcií v obilninách alebo ich 
efektívne zastavenie vo veľmi širokom apli-
kačnom intervale (BBCH 30–61). Pri použití 
v termíne T1 (v období začiatku predlžovacie-
ho rastu) účinne podchytí prípadné choroby 
päty stebla, po miernych zimách prezimujúce 
septórie, hrdze či skoré infekcie múčnatky. 
Optimálne miesto v systéme viacerých ošet-
rení proti chorobám je T2, v období inten-
zívneho predlžovacieho rastu až do  vykla-
senia (BBCH 32–59), po  objavení sa prvých 
príznakov choroby. Kombinácia účinných lá-
tok znižuje riziko vzniku rezistencie a umožňu-
je použiť Artemis dvakrát za sezónu. Výborný 
STOP-efekt na  múčnatku a  hrdze ho pred-
určuje na použitie v plodinách a odrodách 
náchylných na tieto infekcie (tvrdá pšenica, 
niektoré odrody jačmeňa aj mäkkej pšenice). 
Registrovaná dávka prípravku je 2,0 l/ha, 
čo je nevyhnutné pre humídne podmienky 
západoeurópskych krajín. Aj pre slovenské 
podmienky odporúčaná dávka 1,5 l/ha ob-
sahuje nadštandardné koncentrácie účinných 
látok a poskytuje istotu účinku proti cieľovým 
patogénom. Artemis je vhodný pre použitie 
tak v  intenzívnych technológiách pestova-
nia obilnín (viacnásobné použitie fungicídu, 
citlivé plodiny a odrody, vysoká plánovaná 
úroda), ako aj pre ošetrenie obilnín, ktoré sa 
pestujú extenzívne, resp. sú komerčne menej 
zaujímavé, kde sa fungicíd používa iba raz, 
v kompromisnom termíne. Výrazným príspev-
kom k úspechu tejto novinky v r. 2016 bola aj 
výborná cena ošetrenia 36 €/ha (pri odporú-
čanej dávke 1,5  l/ha), čo Artemis radí do ka-
tegórie cenovo veľmi zaujímavých riešení.

Viac informácií o použití našich prípravkov sa 
dozviete na našej stránke www.adama.com.



Intenzívne a efektívne v obilninách 
s ADAMOU
Ing. Ervín Máťuš; ADAMA Agriculture Slovensko

Obilninárstvo na Slovensku prežíva obdobie vysokej produkcie a nízkych výkup-

ných cien. Táto situácia nemôže trvať donekonečna a preto je dobré pripraviť sa na 

časy, kedy prírodné podmienky nedoprajú také úrody ako doteraz, ale ceny nebu-

dú túto skutočnosť kopírovať. Svetové zásoby obilnín sa naďalej držia na vysokých 

úrovniach. Navyše, je tu ešte niekoľko ekonomicko-politických rizík. Dôležité bude 

preto zamerať sa na kvalitu pri racionálne vynaložených nákladoch na pestovanie. 



  Prípravky na ochranu rastlín 2017
Nové, aktualizované vydanie! Podrobné a prehľadné informácie o účinnosti 
a možnostiach použitia prípravkov na ochranu rastlín. Obilniny, kukurica, 
cukrová repa, zemiaky, strukoviny, 
slnečnica, repka, ľan, mak, horčica, kmín.

€ 21,00

  Katalog přípravků na ochranu zeleniny 2017
Podrobné a prehľadné informácie v tabuľkovej úprave o účinnosti prípravkov 
na ochranu rastlín. Ošetrenie koreňovej, listovej, hlúbovitej, plodonosnej, 
cibuľovej zeleniny a strukovín. Nakoľko je publikácia v českom jazyku, 
súčasťou je i česko – slovensko – latinský slovníček.

€ 16,20 

  Přípravky na ochranu sadů a vinic 2016
Publikácia poskytuje podrobné a prehľadné informácie v tabuľkovej úprave 
o účinnosti prípravkov na ochranu rastlín v sadoch a viniciach. Obsahuje 
prehľad účinnosti prípravkov do nasledovných kultúr: jabloň, hruška, 
čerešňa, broskyňa, slivka, marhuľa, ríbezle, orech, egreš, jahody, 
vinná réva. Publikácia vychádza v českom jazyku, avšak 
súčasťou katalógu je česko-slovensko-latinský slovník škodcov a chorôb. € 15,00 

  Slunečnice - technologie pěstování
Komplexná technológia pestovania slnečnice. Podrobné informácie 
o pestovaní, chorobách, škodcoch, výžive, výbere osiva a zbere 
od popredných odborníkov na túto problematiku v Českej republike.
Autori: Málek Božetěch, Andr Jiří, Jursík Miroslav, Škarpa Petr, 
Říha Karel, Kazda Jan, Richter Rostislav, ČR
Celofarebné vydanie v pevnej väzbe. Rozsah 124 strán. € 16,00

  Trávníky - ochrana proti chorobám, škůdcům, 
plevelům a abiotickému poškození
Súhrn infomácií o najčastejšie sa vyskytujúcich chorobách 
trávnikov, škodcom, burinám a abiotickým poškodeniam. 
V knihe sú obsiahnuté skúsenosti z ČR i zo zahraničia.
Autor: Doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc., ČR
Celofarebné. Rozsah 96 strán. 

€ 15,00

  Pohledy do minulosti - hospodaření předků
Fotografi cká kniha približuje život na dedine na začiatku 20. storočia. Prináša 
obraz toho, ako žili naši predkovia a čím pracovali. Kniha zachytáva základné 
poľnohospodárske činnosti ako je zber, obrábanie pôdy ale i každodenný život.
Autor: Josef Pozděna, ČR
Pevná väzba. Rozsah 110 strán.

€ 15,00

NOVINKA 

NOVINKA 2017

SLOVENSKÁ VERZIA

Ponuka publikácií 
z vydavateľstva Kurent

  Botanické pesticidy
Kniha prináša podrobný prehľad problematiky použitia botanických pesticídov 
v ochrane rastlín. Obsiahnuté sú podrobné návody na výrobu extraktov 
a možnosti ich použitia. Kniha je doplnená farebnou prílohou názorne 
zobrazujúce zdrojové rastliny a prejavy na ošetrovaných rastlinách.
Autor: Ing. Roman Pavela, ČR
Lepená väzba. Rozsah 132 strán vrátane farebnej prílohy. € 12,00

 Strukoviny – pestovanie a použitie
Farebná knižná publikácia obsahujúca kompletné informácie o pestovaní, 
ochrane a využití strukovín. Knihu pripravil kolektív odborníkov z vysokých 
škôl, výskumných ústavov a praxe. Kniha je bohatá na fotodokumentáciu, 
ilustrácie a nákresy.
Celofarebné vydanie, pevná väzba. Rozsah 140 strán.
Autor: Ing. Miroslav Houba, CSc. a kol., ČR € 12,00

  Škodlivé organizmy pšenice
Abiotická poškození, choroby, škůdci
Publikácia prináša hlavné abiotické a biotické poruchy pšenice. Kniha má formu 
farebného atlasu svyobrazením a odborným popisom ekonomicky významných 
škodcov, chorôb a abionóz spolu s naznačením možných riešení v oblasti priamej 
a nepriamej ochrany tejto plodiny.
Autor: Ing. Vít Bittner, ČR

€ 10,95

  Škodlivé organismy ječmene 
Abiotická poškození, choroby, škůdci
Publikácia prináša hlavné abiotické a biotické poruchy jačmeňa ozimného 
a jarného, určeného na sladovnícke účely. Kniha má formu farebného atlasu 
s vyobrazením a odborným popisom ekonomicky významných škodcov, chorôb 
a abionóz spolu s naznačením možných riešení v oblasti priamej i nepriamej 
ochrany tejto plodiny.
Autor: Ing. Vít Bittner, ČR

€ 10,95

  Evidencia spotreby prípravkov na ochranu 
rastlín a pomocných prípravkov
Evidencia spotreby prípravkov na ochranu rastlín 
a pomocných prípravkov podľa zákona č. 405/2011 Z. z. 
o rastlinolekárskej starostlivosti a vyhlášky č. 491/2011 a zákona 
č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch a vyhlášky č. 477/2013. 
Balenie obsahuje 3 zošity. 

 
€ 12,60

Odborný poľnohospodársky časopis Agromanuál - Profesionální ochrana rostlin, z vydavateľstva Kurent, s.r.o. České Budějovice patrí v Českej republike medzi 
najčítanejšie odborné periodiká pre poľnohospodárov. Agromanuál vychádza ako celofarebný mesačník so zameraním na ochranu, výživu a odrody rastlín, 
pričom spolupracuje s odborníkmi z výskumných ústavov, šľachtiteľských staníc, renomovaných fi riem a ďalších odborných inštitúcií v Čechách i na Slovensku. 
Nakoľko sa časopis Agromanuál stal vyhľadávaným zdrojom informácií i na Slovensku, rozhodli sme sa od roku 2009 vydávať slovensku prílohu špeciálne 
pre čitateľov na Slovensku. Slovenská príloha je súčasťou 5 čísiel. Každé číslo časopisu prináša okrem aktuálnych článkov aj tabuľkové prehľady prípravkov a ich 
účinnosti na jednotlivé škodlivé činitele. Agromanuál sa stal spoľahlivým zdrojom nezávislých informácií pre agronómov, súkromne hospodáriacich roľníkov, 
pracovníkov v oblasti poradenstva, výskumu, výroby a distribúcie osív, hnojív, prípravkov na ochranu rastlín i pre študentov...
Predplatné na rok 2017: € 64,80 (spolu 10 vydaní).

Agromanuál®

Profesionálna ochrana rastlín

Uvedené ceny sú vrátane DPH, poštovného na dobierku a balného. 

Príjem objednávok a bližšie informácie: 
PROGARD, s.r.o., Mgr. Martin Majerský, Rezedová 4, 821 01 Bratislava, 
Mobil: 0905 320 130, e-mail: majersky@progard.eu, www.progard.eu

OBNOVENÉ 

VYDANIE

SLOVENSKÁ VERZIA

Slovenská príloha 

5× ročne
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V regiónoch sa už naplno rozbehla nová se-
zóna a väčšina pestovateľov stojí opäť pred 
otázkou koľko a akým spôsobom investovať 
do výživy či ochrany rastlín. Pri rozhodovaní 
zvyčajne platí zásada, že sa nemusí hľadať 
najlepšie riešenie, no s  ohľadom na  mož-
nosti by to malo byť riešenie najvhodnejšie. 
Naši kolegovia - obchodní zástupcovia za po-
sledných skoro 20 rokov vyskúšali nespočet-
né množstvo kombinácií rôznych výrobkov 
od  rôznych výrobcov. Kedykoľvek budete 
mať pocit, že potrebujete poradiť, slobod-
ne ich kontaktujte. Nezjedli všetku múdrosť 
sveta, no s ohľadom na skúsenosti v danom 
sektore vám určite pomôžu zvoliť si to naj-
vhodnejšie riešenie.

Aktualizovaná ponuka

Spoločnosť RWA SLOVAKIA zvyčajne prichá-
dza vždy v druhej polovici marca s aktualizo-
vanou ponukou. V týchto dňoch sa mnohým 
z vás dostal do rúk náš nový cenník spojený 
s katalógom našich vlastných exkluzívnych 
RWA-produktov. Ide o sortiment výrobkov, 
ktoré dosahujú kvalitatívnu úroveň tých naj-
lepších produktov na  trhu, no zároveň ich 
dokážeme ponúknuť vo veľmi zaujímavých 
obchodných podmienkach. 

Zúrodnenie pôdy & štartovacia výživa

Ponuku už tradične otvára náš produkt 
Humac Agro® - zúrodňovač pôdy na  báze 

uhlíka, ktorý si čoraz častejšie nachádza uplat-
nenie či už na problémových parcelách alebo 
na parcelách s dlhodobo výbornou výkonnos-
ťou, kedy sa pestovateľ aj prostredníctvom 
zúrodnenia snaží udržať aj do budúcna dobrú 
výkonnosť parcely. V oblasti štartovacích hno-
jív je to sortiment 4 druhov mikrogranulova-
ných hnojív RWA Nutri Start®, pri ktorom dá-
vame do pozornosti výrazné zľavy v prípade, 
že ich nákup kombinujete s kúpou vybraných 
druhov našich listových hnojív.

Listová výživa

Oblasť listovej výživy je téma ktorej venujeme 
počas posledných rokov mimoriadnu pozor-
nosť. Na jednej strane súvisí s negatívom, kto-
rý predstavuje fenomén prudkých výkyvov 
počasia, na strane druhej s pozitívom v po-
dobe vyšľachtených odrôd s čoraz vyšším vý-
nosovým potenciálom. Práve pri týchto odro-
dách pestovateľ dosahuje výnosové maximá aj 
aplikáciou správne vybraného listového hno-
jiva. V ponuke nájdete kryštalické vodoroz-
pustné hnojivá Novofert®, koncentráty živín 
od nemeckého výrobcu Lebosol® s 20 ročnou 
tradíciou výroby a samozrejme ponuku orga-
nických/organo-minerálnych hnojív Rokohu-

min® a Algavit®. Podobne ako v minulosti, aj 
pre túto sezónu sme pripravili rôzne cenové 
a tovarové zvýhodnenia o ktorých vás radi po-
informujú naši kolegovia v regiónoch.

Novinky 2017

Prvým rokom prinášame ponuku českých 
bakteriálnych prípravkov Prometheus® CZ, 
Hirundo® a FIX-H+N®. Jedná sa o špičkové 
prípravky určené na ochranu koreňovej sú-
stavy, štiepenie zložitých chemických zlú-
čenín (neprijateľnej formy živín v  pôde), či 
schopnosť viazať vzdušný dusík do  pôdy 
a  upravovať lokálne pH. Ponuku uzatvára 
bio-fungicíd Polyversum® na  báze myko-
parazitnej huby, ktorá parazituje na patogé-
noch (hubách, kvasinkách) a tie využíva pre 
svoju vlastnú výživu.

K  viacerým z  vás sa v  týchto dňoch dostá-
va ucelená ponuka exkluzívnych RWA pro-
duktov určených pre pestovateľov viniča 
spolu s  aktuálnym cenníkom prípravkov 
na  ochranu proti chorobám a  škodcom vo 
vinohradoch. Zostavená je aj osobitná po-
nuka produktov určených do ekologického 

poľnohospodárstva, ktorá sa k vám dosta-
ne v najbližšom čase.

Na záver

Stanislav Štepka v hre „To nemá chybu“ pri-
náša spätný pohľad na rozhodnutia hlavného 
hrdinu v minulosti. Boli aj také, ktoré možno 
neboli správne. Zažíva to aj mnoho pesto-
vateľov, keď podcenenie situácie vo výžive 
alebo ochrane rastlín malo tragické následky 
pri zbere úrody. Každopádne však platí, že 
chyba je len vtedy chyba, keď po chybe po-
učenie chýba. Ponukový katalóg RWA 2017 
prináša okrem ponuky produktov aj výsledky 
ich testov a praktické odporúčania. Práve oni 
predstavujú spôsob ako dosiahnuť na  poli 
želateľný výsledok. 



Chyba je len vtedy chyba, 
keď po chybe poučenie chýba...
Patrik Ciklaminy; RWA SLOVAKIA

V závere minulého roka bola v Radošinskom naivnom divadle premiéra zau-

jímavej hry s názvom „To nemá chybu“. Ide o tragikomický príbeh, v ktorom 

dodnes herecky neprekonaný Stanislav Štepka približuje divákovi tému dáv-

nejších životných rozhodnutí a naprávania starých chýb. Napadá mi paralela 

s našim vlastným každodenným rozhodovaním, aj tým obchodným, ktoré býva 

deformované v dôsledku nespočetných ponúk na ktoré už ani nie sme schopní 

reagovať. Služobne starší kolegovia v práci spomínajú na časy, kedy mali pri na-

kupovaní v obchode spravidla výber z 2 možností - mali alebo nemali. Väčšinou 

nemali a tak kolegovia ešte aj ušetrili.



BIOLOGICKÉ BAKTERIÁLNE 
PRÍPRAVKY

 sortiment bakteriálnych prípravkov na ochranu 
rastlín od výrobcov z Českej republiky

 viacnásobná funkcia produktov: ochrana rastlín, 
úprava pH pôdy v oblasti koreňov, väzba vzdušného 
dusíka do pôdy 

 baktérie rozkladajú zložité molekuly neprístupných 
živín a robia ich prístupnými pre potreby rastlín

KATALÓG SORTIMENTU 
EXKLUZÍVNYCH 

PRODUKTOV

 sortiment 10-tich rôznych produktových skupín s celkovo viac ako 30-timi rôznymi druhmi 
produktov

 starostlivo vyberané a v praxi overené vlastné RWA produkty z oblasti zásobného hnojenia, 
listovej výživy, prípravkov na ochranu rastlín a repelentov

 cenovo zvýhodnené prípravky, kombinácie produktových balíčkov, tovary zaraďované do 
predajných akcií vždy so sezónnymi a množstevnými zľavami

... to všetko a ešte viac nájdete v sortimente Exkluzívnych produktov RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

LISTOVÁ VÝŽIVA
Kryštalické vodorozpustné hnojivá 

 ZDARMA listová diagnostika a návrh riešenia 
nutričného deficitu 

 zvýhodnené ceny pri kombinácii s inými druhmi 
produktov

 balíky 10-tich druhov živín v kombináciách so 
zvýšeným obsahom síry alebo vápnika

LISTOVÁ VÝŽIVA
Super-koncentráty živín 
(monocheláty / kombinácie)

 top-kvalita bóru, meďnatých prípravkov, síry 
v tekutej forme a iných

 cenové zvýhodnenia pri kombinácii s univerzálnymi 
listovými hnojivami

LISTOVÁ VÝŽIVA
Organické & Organicko-minerálne 
hnojivá

 produkty v ktorých sa spája nutričná hodnota 
s prírodnými biostimulátormi

 zvýhodnená cena listovej výživy zo spracovaných 
morských rias

 výborný ekonomický efekt pri kombinácii týchto 
produktov s hnojivom DAM 390

RACIONALIZÁCIA ZÁSOBNÉHO 
HNOJENIA

 materiál na zúrodňovanie problémových parciel 
v akciovej cene vrátane dopravy

 možnosť využitia zvýhodneného financovania

MIKROGRANULOVANÉ HNOJIVÁ
 v rámci jarnej akcie momentálne najnižšie ceny na 

trhu (4 rôzne kombinácie živín)
 možnosť využitia dodania aplikátora na 

mikrogranulát ZDARMA

JARINY 2017 | Kukurica 3 
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Pestovatelia aj výskumníci skúmali možnosti 
zlepšenia účinnosti využitia dusíka hľadajúc 
spôsoby regulácie N špecifi cky vhodné pre 
každý jednotlivý hybrid. Niektorí dodávatelia 
osív a hnojív taktiež presadzovali koncepciu 
jedinečných potrieb N z hľadiska načasova-
nia hnojenia. Nepochybne existujú geneticky 
dané rozdiely v príjme a využití N. Je známe, 
že jednotlivé hybridy sa líšia ďalšími vlast-
nosťami, ako sú tolerancia k hustote rastlín 
a tolerancia k suchu, podľa ktorých je často 
zodpovedajúcim spôsobom prispôsobená 
agrotechnika. Niektoré osivárske spoločnosti 
v súčasnosti pri jednotlivých hybridoch uvád-
zajú hodnoty reakcie na dusík a odporúčania 
pre agrotechniku. Najdôležitejšou otázkou 
pre pestovateľov však je, či sú rozdiely opi-
sované týmito hodnotami dostatočne veľ-
ké a konzistentné na to, aby mohli byť pod-
kladom pre uplatnenie určitých postupov 
manažmentu N podľa konkrétneho hybri-
du. S  tým súvisí aj nemenej dôležitý faktor, 
ktorým je schopnosť metód priemyslu a uni-
verzitného výskumu spoľahlivo charakteri-
zovať rozdiely medzi hybridmi takým spôso-
bom, ktorý pestovateľom poskytne užitočné 
usmernenie pre voľbu správnej agrotechniky.

Experimentálne metódy

Prvým krokom pri charakterizácii vzájomného 
vzťahu, čiže interakcie, medzi hybridom a dáv-
kami N je detailné preskúmanie reakcie výno-

sov rôznych hybridov pri rôznych mierach N. 
Výskumné štúdie spoločnosti DuPont Pioneer, 
ktoré porovnávali reakcie hybridov na N typic-
ky zahŕňali štyri alebo päť rôznych úrovní N.

Druhým krokom je čisto porovnanie hybri-
dov s podobnou zrelosťou, ktoré sú prispô-
sobené lokalite ich pestovania. Napríklad 
dva hybridy so značne rozdielnou dobou 
dozrievania pestované pri rôznych mierach N 
by mohli ukázať vzájomný vzťah medzi hyb-
ridom a mierou N. Tieto hybridy však majú 
v skutočnosti veľmi odlišné potenciály z hľa-
diska produkcie biomasy a zrna a tým pádom 
aj preto iné požiadavky na mieru N.

Tretím krokom pri preukazovaní, či naozaj do-
chádza k interakcii hybridu a miery N, je vyko-
nanie porovnávaní naprieč mnohými prostre-
diami a niekoľkými pestovateľskými sezónami. 
Až na niekoľko výnimiek, interakcie pri pred-
chádzajúcom testovaní medzi hybridmi a du-
síkom, ktoré sa objavili po  jednom roku tes-
tovania na jednom mieste, zmizli pri testovaní 
na viacerých miestach počas niekoľkých rokov.

Výskum vzťahu medzi množstvom 

dusíka a hybridmi

Univerzitný výskum

Početné štúdie univerzitného výskumu po-
rovnávali reakcie hybridov kukurice na  N. 

Výskum na Purdue University uvádza, že me-
dzi hybridmi môžu existovať isté rozdiely. 
Táto práca však porovnávala hybridy s veľ-
kými vzájomnými rozdielmi v zrelosti (FAO). 
Hybridy, ktoré sa výrazne líšia dozrievaním, 
mávajú sklony vykazovať veľké rozdiely vo 
výnosoch a menej úrodné hybridy majú ten-
denciu držať sa na  jednej úrovni pri trochu 
nižšej miere N. Následné viacročné štúdie 
vedené vedcami zo Štátnej univerzity v  Illi-
nois nezistili u veľkého množstva upravených 
hybridov žiadne konzistentné dôkazy inter-
akcií medzi hybridmi a dávkou N.

Nedávne univerzitné štúdie z roku 2015 skú-
mali možné interakcie medzi hybridmi a dáv-
kami N na súčasných komerčných hybridoch. 
Dvojročný výskum realizovaný na viacerých 
miestach v  Nebraske hodnotil výnosy ôs-
mich komerčných hybridov kukurice pri šty-
roch rôznych úrovniach aplikácie N. Hybridy 
vybrané pre štúdiu mali reprezentovať ur-
čitý rozsah reagovania na  množstvo dusí-

Reakcie hybridov kukurice 
na dusíkaté hnojivá
Ing. Marek Jakubec; Pioneer Hi-Bred Slovensko

Regulácia obsahu dusíka (N) patrí medzi neisté a nákladné aspekty modernej 

výroby kukurice. Ekonomické tlaky spolu s obavami verejnosti, týkajúcimi sa 

vyplavovania dusíka z polí, podnietili záujem o zvyšovanie účinnosti regulácie 

dusíka aj v prípade kukurice. Snahy o zlepšenie účinnosti sú často zamerané 

na načasovanie aplikácie a zmenu miery aplikácie na základe potrieb plodiny. 

Obr. 1: Kukurica, u ktorej sa prejavujú príznaky nedostatku dusíka Obr. 2: Testovanie hybridov kukurice na rôzne hladiny N, DuPont Pioneer 
Carver Center, Johnston, Iowa, USA

Šúľky z políčok s rozdielnou zásobenosťou 
dusíkom, DuPont Pioneer Carver Center, 
Johnston, IOWA, USA
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ka N na základe informácií od poskytovateľa 
osiva. Výsledky štúdie ukázali nevýznamný 
vplyv hybridu na hodnotu reakcie na dusík, 
ale výraznú interakciu medzi hybridom a ro-
kom, čo znamená, že rozdiely v  reakciách 
hybridov na N neboli konzistentné naprieč 
viacerými lokalitami a  rokmi. Výsledky ne-
zodpovedali vopred určenej kategorizácii 
hybridov v štúdii na hybridy s vyššou alebo 
nižšou citlivosťou na N.

Dvojročný výskum realizovaný na viacerých 
miestach v  Illinois hodnotil výnosy štyroch 
hybridov Pioneer pri štyroch rôznych úrovni-
ach aplikácie N. Medzi hybridmi v štúdii boli 
dva hybridy neoficiálne charakterizované 
ako citlivejšie a dva ako menej citlivé na N. 
Výsledky nepreukázali významnú interakciu 
medzi hybridom a mierou N, ani interakciu 
medzi hybridom, mierou N a hustotou pora-
stu. Rovnako ako v štúdii z Nebrasky, výsled-
ky nepotvrdili neoficiálnu charakterizáciu 
citlivosti hybridov na  N; hybridy reagovali 
na mieru N podobne, a to napriek skutočnos-
ti, že boli vybrané na základe ich predpokla-
daných rozdielnych reakciách na N.

Výskum spoločnosti DuPont Pioneer

Výskumníci DuPont Pioneer za  ostatných 
30 rokov uskutočnili mnohé štúdie. Výskum 
prebiehal nepretržite od roku 1987 a zahŕňal 
praktické pokusy na  19  rôznych miestach 
v  Iowe, Illinois, Indiane a  Nebraske. Každý 
experiment porovnával výkonové paramet-
re 4 až 6 hybridov pri množstve dusíkatého 
hnojiva 90, 180 a 270 kg na hektár. Výsledky 
z posledných dvoch rokoch štúdie sú uvede-
né na grafu 1.

Po  vypočítaní priemeru výnosov všetkých 
hybridov vo všetkých prostredia bola zis-
tená štatisticky významná reakcia výnosov 
na  množstvo dusíka. Vplyv prostredia bol 
veľmi významný vzhľadom na premenlivosť 
podmienok pestovania, rovnako na tom bol 
aj vzájomný vzťah prostredia a množstva du-

síka. To naznačuje, že reakcia na N sa menila 
v závislosti od prostredia. Interakcia medzi 
mierou N a hybridom však nebola význam-
ná. To znamená, že pri pohľade na priemer 
z viacerých prostredí hybridy reagovali na N 
podobným spôsobom. Neprítomnosť také-
hoto vzájomného vzťahu medzi mierou N 
a hybridom znamená, že neexistuje žiadny 
rozdiel v spôsobe, akým tieto hybridy reago-
vali na uvedené množstvá N.

Nedávny výskum

Nedávna štúdia realizovaná v rokoch 2012–13 
posudzovala výnosové parametre niekoľ-
kých hybridov Pioneer pri normálnej a nízkej 
miere hnojenia N s cieľom zistiť, či sa hybri-
dy líšia stabilitou výnosov pri strese z nedo-
statku N. 

Výsledky štúdie ukázali, že medzi hybridmi 
boli pomerne malé rozdiely v  reakcii na  N. 
Rozdiely v priemerných výnosoch medzi hyb-
ridmi boli vyššie pri plnej dávke N, a to 13,6–
15,4 t/ha , ako pri nízkej dávke N, kedy sa vý-
nosy pohybovaly v  rozmedzí 7,3–8,4  t/ha. 
Väčšina hybridov mala výnosy v rozmedzí 8,1–
8,5 t/ha pri nízkej miere N. Hybridy s menšími 
než uvedenými výnosmi pri nízkej miere N 
takisto nemali tendenciu podávať najvyššie 
výkony ani pri plnej miere N.

Rozdiely vo výnosoch hybridov pri plnej mie-
re N bolo zrejme možné čiastočne pripísať 
hodnote FAO (resp. CRM v  USA) hybridov 
- výnosy stúpali viac pri celosezónnejších 
(neskorších) hybridoch pri plnej dávke N než 
v podmienkach s obmedzeným N (graf 2).

V  miere, do  akej boli pozorované rozdiely 
v reakcii hybridov na N, boli tieto spôsobené 
najmä rozdielmi vo výnosových parametroch 
pri plnej miere N. Najvýznačnejším záverom 
vyplývajúcim z  tohto výskumu pre agronó-
ma sa zdá byť to, že výhoda výnosov pri ce-
losezónnejších hybridoch je skôr väčšia, keď 
sú zásobované N v dostatočnej miere.

Smery do budúcnosti

Rozdiely v dopyte po dusíku medzi jednot-
livými hybridmi sa zdajú byť pomerne malé 
a  sú pravdepodobne zastreté inými, väčší-
mi zdrojmi variability na poli. Budúce snahy 
o optimalizáciu manažmentu N na základe 
hybridnej genetiky budú pravdepodobne 
musieť v záujme dosiahnutia úspechu vyža-
dovať sofi stikovanejší a normatívnejší prístup 
a  nie jednoduché priraďovanie statických 
klasifi kačných stupňov hybridom na základe 
obmedzeného počtu pokusov. Dynamické 
zohľadnenie ďalších faktorov špecifických 
pre dané pole a  rok môže poskytnúť príle-
žitosť lepšie sa zamerať na  signál hybridu 
a odfi ltrovanie šumu prostredia. Výskumníci 
DuPont Pioneer v súčasnosti vyvíjajú rozší-
rené analytické možnosti, ktoré budú do od-
porúčaní na reguláciu N zapracovávať aj ge-
netické koefi cienty. 

Záver

Snahy o zlepšenie efektívnosti regulácie du-
síka (N) podnecovali záujem o prispôsobe-
nie agrotechniky k  jednotlivým hybridom 
kukurice. Úspešnosť realizácie bude závisieť 
od toho, či sú rozdiely v reakcii hybridu na N 
dostatočne veľké a dostatočne konzistentné 
na to, aby mohli zdôvodniť hybridne špeci-
fi ckú agrotechniku. Univerzitné štúdie bež-
ne nezistili buď žiadne interakcie hybridov 
s mierou N alebo zistili, že interakcie boli na-
prieč lokalitami a rokmi navzájom rozporné. 

Nedávny výskum spoločnosti DuPont Pioneer 
zistil, že reakcia výnosov na N bola ovplyvne-
ná do značnej miery miestom a rokom a že 
reakcie hybridov boli pri spriemerovaní via-
cerých prostredí vo všeobecnosti podobné.

Pripraveno podľa zdroja DuPont Pioneer.


Graf 1: Priemerná reakcia úrody zrna štyroch hybridov
Pioneer na mieru aplikácie N naprieč šiestimi prostrediami

Výnosy zrna (bu/aker, ×62,77 = kg/ha)

Miera obsahu dusíka (libry/aker (×1,1 = kg/ha))

Graf 2: Priemerné úrody zrna podľa relatívnej skorosti
(CRM) pri nízkej a pri plnej miere aplikácie N

Výnosy zrna (bu/aker, ×62,77 = kg/ha)

Skorostná trieda hybridu (CRM)

Plná dávka N Nízka dávka N
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Obilniny - fungicídy

Fungicíd   

obsah účinnej látky 

v l (kg) prípravku
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Povolenie v obilninách
Dávka prípravku na 1 ha/postreková kvapalina

Ochranná doba (dni)
 (PO pšenica ozimná, JO jačmeň ozimný, JJ Jačmeň jarný, OJ Ovos jarný, RO Raž ozimná)

Steblolam Múčnatka trávová Septória plevová Septória pšenicová
Helmintosporióza 

pšenice
Hrdze

Hnedá škvrnitosť 
jačmeňa   

ACANTO

250 g/l picoxystrobin 

PHO

MV-servis

SC

P 

2× 

1,0 l/ha

Vedľajšia účinnosť

0,8–1,0 l/200–400 l

(TM 0,5 l)

OD 35

0,8–1,0 l/200–400 l

(TM 0,5 l)

OD 35

0,8–1,0 l/200–400 l

(TM 0,5 l)

OD 35

0,8–1,0 l/200–400 l

(TM 0,5 l)

OD 35

J Vedľajšia účinnosť

0,8–1,0 l/200–400 l

(TM 0,5 l)

OD 35

0,8–1,0 l/200–400 l

(TM 0,5 l)

OD 35

0,8–1,0 l/200–400 l

(TM 0,5 l)

OD 35

ACANTO PLUS

80 g/l cyproconazole, 

200 g/l picoxystrobin

PHO MV-servis

SC

P

2× 

1,0 l/ha

0,75–1,0 l/80–400 l 0,75–1,0 l/80–400 l 0,75–1,0 l/80–400 l 0,75–1,0 l/80–400 l

J 0,75–1,0 l/80–400 l 0,75–1,0 l/80–400 l 0,75–1,0 l/80–400 l

T 0,75–1,0 l/80–400 l 0,75–1,0 l/80–400 l 0,75–1,0 l/80–400 l 0,75–1,0 l/80–400 l

R 0,75–1,0 l/80–400 l 0,75–1,0 l/80–400 l

O 0,75–1,0 l/80–400 l

ADEXAR PLUS

41,6 g/l epoxiconazole, 

41,6 g/l fl uxapyroxad, 

66,6 g/l pyraclostrobin

PHO|SPe BASF

EC

P

2

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35
Vedľajšia účinnosť

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

J
Významná vedľajšia 

účinnosť

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

T
1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

R
1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

AGROZOL

250 g/l tebuconazole

SPe Agrofert

EW

PO

2

0,75–1,0 l/200–400 l

OD 35

0,75–1,0 l/200–400 l

OD 35

0,75–1,0 l/200–400 l

OD 35

0,75–1,0 l/200–400 l

OD 35

JJ
0,75–1,0 l/200–400 l

OD 35

0,75–1,0 l/200–400 l

OD 35

RO
0,75–1,0 l/200–400 l

OD 35

0,75–1,0 l/200–400 l

OD 35

T
0,75–1,0 l/200–400 l

OD 35

0,75–1,0 l/200–400 l

OD 35

0,75–1,0 l/200–400 l

OD 35

0,75–1,0 l/200–400 l

OD 35

AGROZOL XTRA 

200 g/l azoxystrobin, 

80 g/l cyproconazole

PHO|SPe Agrofert 

SC

PO

2

0,5–0,75 l/200–400 l

OD 42

0,5–0,75 l/200–400 l

OD 42

J 
0,5–0,75 l/200–400 l

OD 42

ALBUKOL

250 g/l tebuconazole

PHO|SPe AM-AGRO

EW

PO

2

0,75–1,0 l/200–400 l 0,75–1,0 l/200–400 l 0,75–1,0 l/200–400 l 0,75–1,0 l/200–400 l

JJ 0,75 l/200–400 l 0,75 l/200–400 l 0,75 l/200–400 l

R 1,0 l/200–400 l 1,0 l/200–400 l 1,0 l/200–400 l

O 1,0 l/200–400 l 1,0 l/200–400 l
Hnedá škvr. ovsa

1,0 l/200–400 l

ALLEGRO PLUS 

150 g/l fenpropimorph, 

125 g/l kresoxim-methyl, 

125 g/l epoxiconazole

SPe Dow AgroSciences

SE

P 2 1,0 l/200–400 l 1,0 l/200–400 l 1,0 l/200–400 l 1,0 l/200–400 l 1,0 l/200–400 l

J 2 1,0 l/200–400 l 1,0 l/200–400 l

T 1 1,0 l/200–400 l

RO 2 1,0 l/200–400 l

O 1 1,0 l/150–400 l

AM EXTRA

200 g/l azoxystrobin, 

80 g/l cyproconazole 

PHO|SPe AM-AGRO

SC

PO

2

0,5–0,75 l/200–400 l

OD 42

0,5–0,75 l/200–400 l

OD 42

J 
0,5–0,75 l/200–400 l

OD 42

AMISTAR OPTI

80 g/l azoxystrobin, 

400 g/l chlorothalonil

PHO|SPe Syngenta 

SC PO
1× 

za 3 roky 

2,5 l/200–400 l

OD 35

2,5 l/200–400 l

OD 35

2,5 l/200–400 l

OD 35

2,5 l/200–400 l

OD 35

AMISTAR XTRA

200 g/l azoxystrobin, 

80 g/l cyproconazole

PHO Syngenta 

SC

PO

2

0,5–0,75 l/200–400 l

OD 35

0,5–0,75 l/200–400 l

OD 35

0,5–0,75 l/200–400 l

OD 35

0,5–0,75 l/200–400 l

OD 35

JJ
0,5–0,75 l/200–400 l

OD 35

0,5–0,75 l/200–400 l

OD 35

APEL

400 g/l prochloraz, 

90 g/l propiconazole

 Dow AgroSciences

EC

PO

2

1,0 l/200–400 l

OD 42

1,0 l/200–400 l

OD 42

1,0 l/200–400 l

OD 42

1,0 l/200–400 l

OD 42

1,0 l/200–400 l

OD 42

JJ

1,0 l/200–400 l

DA 0,5 l + 0,5 l

OD 42

1,0 l/200–400 l

DA 0,5 l + 0,5 l

OD 42

Obilniny - fungicídy



Manuál

11Agromanuál • Slovenská príloha • Apríl 2017

O
ri

en
ta

čn
á 

ce
n

a 
oš

et
re

n
ia

 1
 h

a 
(b

ez
 D

P
H

)

Orientačná účinnosť na choroby 
( špecialista,  výborná,  dobrá,  nízká,  slabá, neúčinkuje) 

M
n

ož
st

vo
 

ú
č.

 lá
tk

y 
n

a 
h

a 
p

ri
 d

áv
ke

St
eb

lo
la

m

Múčnatka 
trávová

Se
pt

ór
ie

H
el

m
in

to
sp

or
io

vá
 

šk
vr

ni
to

sť

H
ne

dá
 š

kv
rn

it
os

ť 
ja

čm
eň

a

Ra
m

ul
ár

io
vá

 
šk

vr
ni

to
sť

 li
st

ov

Rh
yn

ch
os

po
ri

ov
á 

šk
vr

ni
to

sť
 ja

čm
eň

a

H
rd

ze

Fu
za

ri
óz

y 
v 

kl
as

oc
h

Ramuláriová 
škvrnitosť jačmeňa

Rynchosporiová 
škvrnitosť 

Fuzariózy klasov 
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41–51 € (TM 25 €)
1,0 l/ha: 

250 g picoxystrobin 
        

0,8–1,0 l/200–400 l

(TM 0,5 l)

OD 35

42–55 €

39–53 € v balíku 

Acanto Plus XL

1,0 l/ha:

80 g cyproconazole

200 g picoxystrobin

         

0,75–1,0 l/80–400 l

0,75–1,0 l/80–400 l

40–80 €

2,0 l/ha:

83 g epoxiconazole

83 g fl uxapyroxad

133 g pyraclostrobin

         

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

27–36 €
1,0 l/ha:

250 g tebuconazole
         

30–45 €

0,75 l/ha:

150 g azoxystrobin

60 g cyproconazole

       

1,0 l/200–400 l

27–36 €
1,0 l/ha:

250 g tebuconazole
         1,0 l/200–400 l

67 €

1,0 l/ha:

150 g fenpropimorph 

125 g kresoxim-methyl 

125 g epoxiconazole

         

1,0 l/200–400 l

1,0 l/200–400 l

32–48 €

0,75 l/ha:

150 g azoxystrobin

60 g cyproconazole

       

68 €

2,5 l/ha:

200 g azoxystrobin

1000 g chlorothalonil

   

35–53 €

0,75 l/ha:

150 g azoxystrobin

60 g cyproconazole

       

40 €

1,0 l/ha:

400 g prochloraz

90 g propiconazole

        
1,0 l/200–400 l

OD 42

Obilniny - fungicídy

Orientačná cena ošetrenia na 1 ha má slúžiť výlučne na lepšiu orientáciu, v akej cenovej hladine sa daný produkt nachádza.
Orientačná účinnosť fungicídov je spracovaná z podkladov ČR.



Manuál

24 Agromanuál • Slovenská príloha • Apríl 2017

Fungicíd   

obsah účinnej látky 

v l (kg) prípravku

Obmedzenie Zástupca

Fo
rm

u
lá

ci
a

O
b

il
n

in
a

M
ax

. p
oč

et
 a

p
li

ká
ci

í 
za

 v
eg

et
ác

iu

Povolenie v obilninách
Dávka prípravku na 1 ha/postreková kvapalina

Ochranná doba (dni)
 (PO pšenica ozimná, JO jačmeň ozimný, JJ Jačmeň jarný, OJ Ovos jarný, RO Raž ozimná)

Steblolam Múčnatka trávová Septória plevová Septória pšenicová
Helmintosporióza 

pšenice
Hrdze

Hnedá škvrnitosť 
jačmeňa   

YAMATO

70 g/l tetraconazole, 

233 g/l thiophanate-methyl  

PHO|SPe Sumi Agro

SE

P

1

PO

1,5–1,75 l/300 l
1,5–1,75 l/300 l 1,5–1,75 l/300 l 1,5–1,75 l/300 l 1,5–1,75 l/300 l 1,5–1,75 l/300 l

J
JO

1,5–1,75 l/300 l
1,5–1,75 l/300 l 1,5–1,75 l/300 l 1,5–1,75 l/300 l

R 1,5–1,75 l/300 l 1,5–1,75 l/300 l 1,5–1,75 l/300 l 1,5–1,75 l/300 l 1,5–1,75 l/300 l

ZAMIR 40 EW 

267 g/l prochloraz, 

133 g/l tebuconazole

SPe ADAMA

EW

PO 2

1,0 l/max. 350 l

OD 42

Od BBCH 29

1,0 l/max. 350 l

OD 42

1,0 l/max. 350 l

OD 42

1,0 l/max. 350 l

OD 42

1,0 l/max. 350 l

OD 42

JJ 1

ZANTARA

50 g/l bixafen, 

166 g/l tebuconazole

PHO|SPe Bayer

EC

P
List. ch.: 2

Fuzarió-

zy: 1

1,2–1,5 l/200–400 l

OL 35

1,2–1,5 l/200–400 l

OL 35

1,2–1,5 l/200–400 l

OL 35

1,2–1,5 l/200–400 l

OL 35

1,2 l/200–400 l

OL 35

J
1,2–1,5 l/200–400 l

OL 35

0,9–1,2 l/200–400 l

OL 35

0,9–1,2 l/200–400 l

OL 35

T

2

1,2–1,5 l/200–400 l

OL 35

1,2–1,5 l/200–400 l

OL 35

1,2–1,5 l/200–400 l

OL 35

1,2–1,5 l/200–400 l

OL 35

1,2 l/200–400 l

OL 35

R
1,2–1,5 l/200–400 l

OL 35

1,2–1,5 l/200–400 l

OL 35

1,2–1,5 l/200–400 l

OL 35

1,2–1,5 l/200–400 l

OL 35

1,2 l/200–400 l

OL 35

Slnečnica - fungicídy 

Fungicíd
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Povolené použitie proti chorobám

Dávka prípravku na 1 ha/postreková kvapalina

Ochranná doba (dni) Orientačná 

cena ošetrenia 

1 ha (bez DPH)Alternáriová 

škvrnitosť

Alternaria spp.

Biela hniloba

Sclerotinia 

sclerotiorum

Sivá škvrnitosti 

slnečnice 

Diaporte helianthi k.s. 

Phomopsis helianthii

Fómová hniloba 

slnečnice

Phoma oleracea var. 

helianthii tuberosi 

Pleseň sivá 

(botrytída)

Botrytis cinerea

ACANTO

250 g/l picoxystrobin 

PHO MV-servis

SC
Strobiluríny 

(Qol fungicídy)

2× 

1,0 l/ha

0,8–1,0 l/200–400 l

BBCH 30–65

0,8–1,0 l/200–400 l

BBCH 30–65

0,8–1,0 l/200–400 l

BBCH 30–65

0,8–1,0 l/200–400 l

BBCH 30–65

0,8–1,0 l/200–400 l

BBCH 30–65
41–51 €

AMISTAR XTRA

200 g/l azoxystrobin,

80 g/l cyproconazole

PHO Syngenta

SC

Strobiluríny 

(Qol fungicídy), 

Triazoly 

(DMI fungicídy)

2 Vedľajší účinnosť
0,75 l/200–400 l

OD 56

0,75 l/200–400 l

OD 56
Vedľajší účinnosť

0,75 l/200–400 l

OD 56
53 €

APEL 

400 g/l prochloraz, 

90 g/l propiconazole

 Dow AgroSciences

EC

Imidazoly

 (DMI fungicídy), 

Triazoly 

(DMI fungicídy)

2
1,0 l/300–400 l

BBCH 16–61

1,0 l/300–400 l

BBCH 16–61

1,0 l/300–400 l

BBCH 16–61
Vedľajší účinnosť

1,0 l/300–400 l

BBCH 16–61
40 €

BUMPER SUPER

400 g/l prochloraz, 

90 g/l propiconazole

 ADAMA

EC

Imidazoly 

(DMI fungicídy), 

Triazoly 

(DMI fungicídy)

2
1,0 l/300–400 l

BBCH 16–61

1,0 l/300–400 l

BBCH 16–61

1,0 l/300–400 l

BBCH 16–61
Vedľajší účinnosť

1,0 l/300–400 l

BBCH 16–61
37 €

CONTANS WG

100 g/kg Coniothyrium 

minitans

 ASRA

WG Biologický fungicíd 1,0–2,0 kg/300–500 l 32–64 €

PICTOR 

200 g/l boscalid, 

200 g/l dimoxystrobin

PHO|SPe BASF

SC

Karboxamidy 

(SDHI), 

Strobiluríny 

(Qol fungicídy) 

Max. 

1,0 l/ha

0,3–0,5 l/200–400 l            

OD 56

0,3–0,5 l/200–400 l            

OD 56

0,3–0,5 l/200–400 l            

OD 56
Vedľajší účinnosť

0,3–0,5 l/200–400 l            

OD 56
35–59 €

Obilniny - fungicídy / Slnečnica - fungicídy
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Repka ozimná - fungicídy jar
Fungicíd  

Obsah účinnej látky 

v l (kg) prípravku

Obmedzenie Zástupca
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Povolené použitie proti chorobám

Dávka prípravku na 1 ha/postreková kvapalina

Ochranná doba (dni)
Orientačná cena 

ošetrenia 1 ha 

(bez DPH)Biela hniloba

Sclerotinia sclerotiorum

Čerň repková

Alternaria spp. 

Fómová hniloba

Phoma lingam 

Pleseň sivá

Botrytis cinerea

Morforegulačné 

pôsobenie

ACANTO

250 g/l picoxystrobin 

PHO MV-servis

SC
Strobiluríny 

(Qol fungicídy)
1× 1,0 l/ha

0,8–1,0 l/200–400 l

BBCH 50–69

Významná vedlajšia 

účinnosť
41–51 €

ACANTO PLUS

80 g/l cyproconazole, 

200 g/l picoxystrobin

PHO MV-servis

SC

Triazoly 

(DMI fungicídy)

Strobiluríny 

(Qol fungicídy)

1× 1,0 l/ha
0,8–1,0 l/200–400 l

BBCH 60–65

0,8–1,0 l/200–400 l

BBCH 31–69

Významná vedlajšia 

účinnosť
Vedľajšia účinnosť

44–55 €

42–53 € v balíku 

Acanto Plus XL

ALBUKOL

250 g/l tebuconazole

PHO|SPe AM-AGRO

EW
Triazoly 

(DMI fungicídy)

2 

Max. 1× 

pre jesenné 

ošetrenie

0,75–1,0 l/100–400 l

OD 56

BBCH 30–69

0,75–1,0 l/100–400 l

OD 56

BBCH 30–69

0,75–1,0 l/100–400 l

OD 56

BBCH 30–69

0,75–1,0 l/100–400 l

OD 56

BBCH 30–69

1,0 l/100–400 l

OD 56

BBCH 30–39, 

BBCH 60–69

27–36 €

AGROZOL

250 g/l tebuconazole

SPe Agrofert

EW
Triazoly 

(DMI fungicídy)
2

0,75–1,0 l/200–400 l

OD 60

BBCH 55–65

0,75–1,0 l/200–400 l

OD 60

BBCH 55–65

0,75–1,0 l/200–400 l

OD 60

Do BBCH 57

Významné 27–36 €

AMISTAR XTRA

200 g/l azoxystrobin, 

80 g/l cyproconazole

PHO Syngenta

SC

Strobiluríny 

(Qol fungicídy), 

Triazoly 

(DMI fungicídy)

1

0,75 l/150–300 l

OD 56

BBCH 60–69

Významná vedľajšia 

účinnosť

Významná vedľajšia 

účinnosť
53 €

CANTUS

500 g/kg boscalid

 BASF

WG
Karboxamidy 

(SDHI fungicídy)
1 0,5 kg/300 l Vedľajšia účinnosť 69 €

CARAMBA             

60 g/l metconazole

 BASF/Agrofert

SL
Triazoly 

(DMI fungicídy)

1× jeseň 

1× jar

1,0–1,5 l/200–600 l

OD 56

BBCH 65

1,5 l/200–600 l

OD 56

1,5 l/200–600 l

OD 56

BBCH 39–59

Významné 35–53 €

CARYX             

210 g/l mepiquat chloride, 

30 g/l metconazole

 BASF

SL
Triazoly 

(DMI fungicídy)

1× jeseň 

1× jar
Vedľajšia účinnosť

Podpora prezimovania  

0,7–1,0 l/150–400 l

Regulácia rastu 

1,0–1,4 l/150–400 l

OD 56

40–56 €

CORINTH 

80 g/l prothioconazole, 

160 g/l tebuconazole   

SPe Dow AgroSciences

EC
Triazoly 

(DMI fungicídy)

2

Max. 

2,0 l/ha

1,0 l/200–400 l

BBCH 30–59

1,0 l/200–400 l

BBCH 30–59

1,0 l/200–400 l

BBCH 30–59

1,0 l/200–400 l

BBCH 30–59

Významné pri aplikácii 

na jeseň
38 €

CUSTODIA 

120 g/l azoxystrobin, 

200 g/l tebuconazole

PHO|SPe ADAMA

SC

Strobiluríny 

(Qol fungicídy)

Triazoly 

(DMI fungicídy)

1
1,0 l/200–400 l

BBCH 61–65
51 €

DARCOS

250 g/l tebuconazole

PHO|SPe Arysta LifeScience

EO
Triazoly 

(DMI fungicídy)

1× 

za 3 roky

1,0 l/200–400 l

OD 56

BBCH 55–65

1,0 l/200–400 l

OD 56

BBCH 55–65

1,0 l/200–400 l

OD 56

BBCH 55–65

30 €

EFILOR

133 g/l boscalid, 

60 g/l metconazole

SPe BASF

SC

Karboxamidy 

(SDHI) Triazoly 

(DMI fungicídy)

1× jeseň + 

1× jar alebo 

2× jar

0,7–1,0 l/150–400 l

OD 42

BBCH 59–69

0,7–1,0 l/150–400 l

OD 42

BBCH 59–69

0,7–1,0 l/150–400 l

OD 42

BBCH 31–59

0,7–1,0 l/150–400 l

OD 42

BBCH 31–59

37–52 €

EMINENT STAR

250 g/l chlorothalonil, 

62,5 g/l tetraconazole

PHO|SPe Agro Aliance

SE

Chloronitrily, 

Triazoly 

(DMI fungicídy)

1

2,0 l/300 l

OD 42

BBCH 50–75

2,0 l/300 l

OD 42

BBCH 50–75

Vedľajšia účinnosť

2,0 l/300 l

OD 42

BBCH 50–75

36 €

HORIZON 250 EW

250 g/l tebuconazole

SPe Bayer

EW
Triazoly 

(DMI fungicídy)
2 0,75–1,0 l/300–400 l

0,75–1,0 l/300–400 l

do BBCH 69
Vedľajšia účinnosť Významné 29–39 €

LYNX

250 g/l tebuconazole

SPe Dow AgroSciences

EW
Triazoly 

(DMI fungicídy)
2

0,75–1,0 l/300–400 l

OD 56

BBCH 67

0,75–1,0 l/300–400 l

OD 56

do BBCH 69

Vedľajšia účinnosť Významné 30–40 €

MAGNELLO

100 g/l difenoconazole, 

250 g/l tebuconazole

PHO|SPe Syngenta

EC
Triazoly 

(DMI fungicídy)

1× na jeseň

1× na jar

0,8 l/100–400 l

BBCH 31–59

0,8 l/100–400 l

do BBCH 59
34 €

MIRADOR FORTE

60 g/l azoxystrobin, 

100 g/l tebuconazole

PHO|SPe ADAMA

EC

Strobiluríny 

(Qol fungicídy)

Triazoly 

(DMI fungicídy), 

1

2,0 l/300–400 l 

OL 56

BBCH 60–69

2,0 l/300–400 l 

OL 56

BBCH 60–69

2,0 l/300–400 l 

OL 56

BBCH 60–69

2,0 l/300–400 l 

OL 56

BBCH 60–69

58 €

Repka ozimná - fungicídy jar
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Ochrana

Originálni a skúsení partneri v obilninách

Originálni a skúsení partneri 
v obilninách
Ing. Roman Šuráni; Syngenta Slovakia

Syngenta, ako je už zvykom, pripravu-

je tie najlepšie recepty pre vaše apli-

kácie do všetkých poľnohospodár-

skych plodín. Obilniny nevynímajúc. 

Ponúkame overený, originálny, situá-

cii na mieru a navyše cenovo zvýhod-

nený balíček Moddus Stereo Pack.

Obilniny sú neodmysliteľnou súčasťou poľ-
nohospodárskej výmery ako na  Slovensku, 
tak aj v okolitých krajinách. Patria do kategó-
rie plodín, ktoré najintenzívnejšie trpia ata-
kom chorôb a  škodcov rôzneho významu 
a charakteru. V dnešnej dobe, kedy sa klima-
tické podmienky celého sveta menia raketo-
vou rýchlosťou, nevynímajúc Slovensko, ne-
poznám jedného poľnohospodára, ktorý by 
podceňoval úrodotvorný faktor v obilninách. 
Chemické ošetrenie sa stalo absolútnou sú-
časťou pestovania obilnín. Každý hospodár 
či podnik si vyberá spoľahlivého partnera 
disponujúceho so spoľahlivými chemickými 
prípravkami, ktoré mu dokážu vyriešiť kaž-
dú situáciu. Medzi takéto prípravky patria aj 
Moddus a Stereo 312,5 EC.

Prečo práve Moddus a Stereo?

U Moddusu sa niet čomu čudovať, je dlhodo-
bo najpredávanejším a veľmi obľúbeným re-
gulátorom rastu na slovenskom trhu. Správ-
na regulácia porastu je veľmi dôležitá a má 
dopad na konečný výsledok v podobe zberu. 
Moddus sa stal veľmi dôležitou súčasťou aj 
v závislosti na rôznych odrodách obilnín ná-
chylných na poľahnutie. Podpora koreňovej 

sústavy a  hospodárenie s  vodou v  kombi-
nácii so spevnením stebiel, ktoré zvyšujú 
odolnosť proti chorobám a škodcom sú vý-
razné faktory, prečo sa poľnohospodár vždy 
rozhodne pre Moddus. Je možné ho pou-
žiť vo všetkých obilninách. Najideálnejším 

termínom je BBCH  31–32. Originálna for-
mulácia zloženia robí tento prípravok veľmi 
šetrným, čo sa naopak o generiku povedať 
nedá. Základom je trinexapac-ethyl a  celá 
rada adjuvantov, stabilizátorov, safenerov 
a ďalších prímesí, ktoré svojim zložením ro-
bia Moddus jedinečný. Originálna formulácia 
má za sebou desiatky rokov výskumu, vývoja 
a následne ďalšie desiatky rokov poľnohos-
podárskej praxe a skúseností.

Originálny prípravok si zaslúži adekvátne-
ho partnera, ktorý bude poľnohospodárovi 
nápomocný. Je ním určite Stereo. S  kľud-
ným svedomím môžem povedať, že je špič-
kovou fungicídnou ochranou pre T1. V  zá-
vislosti o  akú chorobu ide je jeho termín 
použitia BBCH  21–59. Je neprekonateľnou 
ochranou proti všetkým typom steblola-

mu (BBCH 21–31). Jeho dlhodobá reziduálna 
účinnosť proti širokému spektru listových 
chorôb ho robia veľmi flexibilným v  rámci 
použitia. Stereo je špecialistom proti múč-

natke, hnedej a rynchospóriovej škvrni-

tosti (BBCH  23–59). Jeho široký záber ho 
právom radí medzi špičku vo fungicídnej 
ochrane. Prečo je vlastne Stereo, tak vý-
nimočné? Účinnými látkami sú cyprodinil 
a propiconazole.

Cyprodinil je zaradený do skupiny organic-
kých fungicídov. Zastavuje produkciu hydro-
litických enzýmov húb. Do rastliny preniká už 
v priebehu 2 hodín po aplikácii prostredníc-
tvom listov. Po tejto dobe nemôže byť účin-
ná látka zmytá dažďom. V rastline sa pohybu-
je traslaminárne a akropetálne. Cyprodinil je 
dôležitým prvkom v prevencii proti vzniku 

rezistencie.

Propiconazole ničí hubové patogény vo 
vnútri rastlín vo fáze tvorby prvých prichyt-
ných orgánov (haustórií). Jednoducho pove-
dané, zastavuje vývoj húb. Je absorbovaný 
asimilujúcimi časťami rastlín už v priebehu 
jednej hodiny po aplikácii. V rastlinách sa šíri 
akropetálne, čo je smerom hore. Šíri sa rých-
lo a ukladá rovnomerne vo vnútri rastlinných 
pletív. Stereo sa hrdo môže pýšiť charakte-
rom ,,špička“.

Práve preto má Stereo a Moddus v ekono-

micky zvýhodnenom balíčku, také širo-
kospektrálne využitie u  poľnohospodára. 
Táto kombinácia je vhodná nie len pre veľ-
kého, ale i malého hospodára, ošetríte ňou 
už 25 ha pšenice a jačmeňa ozimného alebo 
30 ha jačmeňa jarného. Kvalita, rýchlosť a fl e-
xibilita použitia oboch prípravkov, prípadne 
i v časovej následnosti sú pre malých aj veľ-
kých dobrým výberom.



Moddus Stereo Pack zabezpečí:

 reguláciu porastu a účinnú ochranu proti chorobám jedným ťahom,
 vynikajúci základ pre zdravé a stabilné porasty obilnín,
 ideálnu kombináciu pre skoré jarné ošetrenia obilnín.



Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. 
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. www.syngenta.sk
Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. 
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. www.syngenta.sk

•  Originálna a preverená formulácia
•  Najšetrnejší regulátor rastu na trhu
•  Podporuje tvorbu koreňov, zlepšuje príjem živín a hospodárenie s vodou, 

priaznivo ovplyvňuje úrodu

Podporuje. Skracuje. 
Zosilňuje.

Moddus 
Stereo Pack 

Balíček obsahuje: 
10 l Moddus 

+ 50 l Stereo 312,5 EC



Prečo používať Artemis?
•  optimálny pomer 3 rôznych 

účinných látok

•  systémový, lokálne-systémový 
a translaminárny pohyb ú.l.

•  preventívny, kuratívny 
a eradikatívny účinok

•  nízke riziko vzniku rezistencie

•  veľmi široké aplikačné okno 
a spektrum chorôb

•  vynikajúci „stop-efekt“ 
na múčnatku (fenpropidin) 
a hrdze (tebuconazole)“

Adama Agriculture Slovensko spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji | Tel: +421 2 4594 4730
www.adama.com

Stačí trafiť iba raz!
Artemis
Artemis je unikátny širokospektrálny trojzložkový 
fungicíd pre použitie do všetkých obilnín. 
Je určený predovšetkým pre tých pestovateľov, 
ktorí preferujú jedno ošetrenie silným fungicídom 
až pri podmienkach vhodných pre infekciu. 
V dávke 1,5–2 l/ha kontroluje múčnatku, hrdze, 
septórie,  listové škvrnitosti a choroby päty stebla.

Účinné látky:
prochloraz 200 g/l + tebuconazole 100 g/l 
+ fenpropidin 150 g/l

Balenie: 5 l

Novinka




